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IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1.  Latar Belakang Terjadinya Kemitraan Petani Jahe Emprit dengan PT. 

Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul, Tbk., Semarang 

Latar belakang terjadinya kemitraan petani jahe emprit dengan PT. Industri 

Jamu dan Farmasi Sido Muncul, Tbk., Semarang adalah petani sering mengalami 

kendala usahatani. Kendala tersebut yaitu keterbatasan sumber daya manusia 

menjadikan petani terkadang sulit memecahkan masalah dalam budidaya, pasca 

panen dan pemasaran. 

Petani sering mengalami permainan harga. Dalam memasarkan hasil 

produksinya, petani memasarkan ke pedagang pengepul atau tengkulak di desanya 

dengan pertimbangan mengurangi biaya pemasaran, namun terkadang harga yang 

diterima terlalu rendah. Masalah lain yang dihadapi petani adalah hasil produksi 

tidak laku. Para pedagang biasanya hanya membutuhkan barang dalam jumlah 

tidak banyak, sehingga petani harus menimbun hasil produksinya. Jika petani 

tidak dapat mengelola hasil produksinya (pasca panen) dengan baik, maka mutu 

hasil produksi akan menurun. Berdasarkan permasalahan tersebut, beberapa pihak 

berinisiatif membentuk sebuah lembaga bernama Klaster Biofarmaka Kabupaten 

Karanganyar dan mengajak petani untuk menjalin kemitraan dengan lembaga atau 

perusahaan yaitu PT. Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul, Tbk., Semarang. 

Klaster Biofarmaka Kabupaten Karanganyar merupakan lembaga swadaya 

masyarakat yang menjadi wadah bagi petani dalam mengatasi permasalahan 

usahatani tanaman obat dan menjadi perantara kemitraan petani dengan PT. 

Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul, Tbk., Semarang. Alamat klaster di 

Dukuh Bayas, Desa Sambirejo, Kecamatan Jumantono, Kabupaten Karanganyar. 

Klaster Biofarmaka Kabupaten Karanganyar beranggotakan 10 kelompok tani dari 

enam kecamatan di Kabupaten Karanganyar dan satu KSU Klaster Biofarmaka 

Kabupaten Karanganyar. Enam kecamatan tersebut yaitu Kecamatan Jumantono, 

Jumapolo, Jatipuro, Mojogedang, Ngargoyoso, dan Kerjo. Wilayah tersebut 

berpotensi terhadap tanaman obat, salah satunya komoditas jahe emprit. Pada 

Tabel 4.1 disajikan daftar kelompok anggota Klaster Biofarmaka Kabupaten 

Karanganyar. 
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Tabel 4.1.Daftar Anggota Klaster Biofarmaka Kabupaten Karanganyar 
No. Nama Kelompok Alamat 

1 KSU Klaster Biofarmaka 

Kabupaten Karanganyar 

Bayas, Sambirejo, Jumantono, Karanganyar 

2 Kelompok tani Sumber Rejeki 1 Bayas, Sambirejo, Jumantono, Karanganyar 

3 Kelompok tani Ngudi Makmur1 Tempurejo, Sambirejo, Jumantono, 

Karanganyar. 
4 Kelompok tani Tani   Waras Wongkomanggi, Jatisobo, Jatipuro, 

Karanganyar 
5 Kelompok tani Krido Tani Tamansari, Kerjo, Karanganyar 

6 Kelompok tani Tresno Asih Banjarsari, Bakalan, Jumapolo, Karanganyar 

7 Kelompok tani Sedyo Tekad Jatiharjo, Jatipuro, Karanganyar 

8 Kelompok tani Madu Sari Kemuning, Ngargoyoso, Karanganyar 

9 Kelompok tani Aneka Karya 

Lestari 

Pendem, Mojogedang, Karanganyar 

10 Kelompok tani Krismo Mulyo Kwangsang, Jumapolo, Karanganyar 

11 Kelompok tani Ngudi Mulyo Bothok, Kerjo, Karanganyar 

Sumber: Data Klaster Biofarmaka Karanganyar, 2012 

PT. Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul, Tbk., Semarang merupakan 

industri jamu dan farmasi terbesar di Asia Tenggara yang memiliki keinginan 

sebagai perusahaan obat herbal, makanan dan minuman herbal serta pengolahan 

bahan baku herbal yang bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan. Perusahaan 

ini mampu menghasilkan 273 jenis produk. Produk unggulannya adalah Tolak 

Angin dan Kuku Bima Energi. Perusahaan ini sudah memperoleh sertifikat Cara 

Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) dan Cara Pembuatan Obat yang 

Baik (CPOB) setara dengan farmasi. Sertifikat inilah yang menjadikan Sido 

Muncul sebagai satu-satunya industri jamu yang berstandar farmasi (Anonim, 

2014b). 

Dalam menjaga mutu produk, perusahaan selalu memperhatikan standarisasi 

mutu yang dimulai dari bahan baku produk tersebut, sehingga pihak perusahaan 

selalu mengadakan research terdahulu pada wilayah yang akan menjadi sumber 

bahan bakunya. Pihak perusahaan mengadakan research di daerah petani Klaster 

Biofarmaka Kabupaten Karanganyar dan hasil research menunjukkan bahwa 

pihak perusahaan bersedia menjalin kemitraan dengan petani Klaster Biofarmaka 

Kabupaten Karanganyar. Kemitraan lebih difokuskan pada komoditas jahe emprit. 

Petani jahe emprit dan bukan petani jahe emprit yang ingin bergabung diberi 

pelatihan dan bimbingan teknis dari pra budidaya hingga pasca panen hasil 

usahatani. 
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Kemitraan dilakukan dengan pola subkontrak yaitu kelompok mitra 

memproduksi komponen yang dibutuhkan perusahaan.  Jadi kemitraan terjadi atas 

dasar kebutuhan perusahaan akan jahe emprit sebagai salah satu bahan baku 

produksi. Kemitraan dilakukan dengan membuat perjanjian yang meliputi 

kesepakatan mutu, volume, harga dan waktu. Mutu yang dimaksud adalah standar 

mutu jahe emprit segar yang ditetapkan oleh perusahaan. Jahe emprit yang 

diterima adalah jahe emprit dengan usia panen 8 bulan dan bersih dari kotoran sisa 

panen (tanah dan akar) serta tidak mengandung patogen penyakit. Volume yang 

dimaksud adalah besarnya pengiriman jahe emprit setiap satu kali pengiriman 

yaitu sebesar 8 ton. Harga jahe emprit yang disepakati antar pelaku kemitraan 

adalah Rp 7.500,00/kg. Waktu yang dimaksud adalah masa kontrak kemitraan dan 

kapan harus dilakukan pengiriman. Pengiriman dilakukan tiga bulan 

sekali.Kemitraan sudah berjalan 3 tahun dari tahun 2012 dan pada tanggal 1 April 

2015 dilakukan penandatanganan perpanjangan kontrak kemitraan. 

 

 

 

 

Gambar 4.1. Model Kemitraan antara Petani Jahe emprit dengan PT. Industri 

Jamu dan Farmasi Sido Muncul, Tbk., Semarang 

Model kemitraan yang terjadi tampak pada Gambar 4.1. Berdasarkan Gambar 

4.1 Klaster Biofarmaka Kabupaten Karanganyar sebagai lembaga perantara 

kemitraan antara petani jahe emprit dengan perusahaan. Petani jahe 

empritmenyerahkan  hasil produksinya kepada klaster dan klaster yang mengirim 

ke perusahaan. Hal ini memberikan dampak efisiensi bagi petani jahe emprit dan 

pihak perusahaan. 

Kemitraan bagi petani mampu meningkatkan mutu sumber daya yang ada, 

baik sumber daya alam maupun manusia. Manfaat kemitraan bagi petani yaitu 

menambah ilmu dan pengetahuan petani mulai dari pra panen hingga pemasaran, 

lahan petani yang tidak produktif dapat produktif kembali setelah alih fungsi jenis 

komoditas, membantu memecahkan masalah yang dihadapi petani, pemasaran 

terjamin, serta informasi harga lebih pasti. 
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Kemitraan juga memberikan manfaat bagi perusahaan. Manfaat kemitraan 

bagi perusahaan yaitu perusahaan dapat memperoleh jahe emprit sesuai standar 

mutu yang telah ditetapkan, perusahaan dapat lebih mudah melakukan 

pengawasan mutu, perusahaan dapat menjalin hubungan sosial yang baik dengan 

masyarakat khususnya petani, serta perusahaan dapat menjadi media bagi petani 

sebagai pembeli dan konsultan. 

4.2. Karakteristik Responden 

Distribusi responden petani jahe emprit mitra dan petani jahe emprit non 

mitra berdasarkan karakteristik petani meliputi usia, pendidikan, pengalaman 

usahatani jahe emprit dam luas lahan disajikan pada Tabel 4.2.  

Tabel 4.2. Distribusi Responden Petani Jahe Emprit Mitra dan Non Mitra di 

Kabupaten Karanganyar Berdasarkan Karakteristik Petani 

Karakteristik Kategori 
Mitra Non Mitra 

Sig  
Orang (%) Orang (%) 

Usia (tahun) 

30-39 4 13,33% 0 0,00%  

40-49 7 23,33% 7 23,33%  

50-59 10 33,33% 9 30,00%  

60-69 8 26,67% 12 40,00%  

>69 1 3,33% 2 6,67%  

Total 30 100,00% 30 100,00%  

Rata-rata (tahun) 52,83 57,00 0,135
ns 

Pendidikan 

(tahun) 

<=6 (SD) 11 36,67% 21 70,00%  

7-9 (SMP) 3 10,00% 5 16,67%  

10-12 (SMA) 10 33,33% 3 10,00%  

>12 (PT) 6 20,00% 1 3,33%  

Total 30 100,00% 30 100.00%  

Rata-rata (tahun) 10,07 7,40 0,002* 

Pengalaman 

Usahatani 

(tahun) 

1-9 27 90,00% 22 73,33%  

10-18 3 10,00% 1 3,33%  

19-27 0 0,00% 6 20,00%  

28-36 0 0,00% 1 3,33%  

Total 30 100,00% 30 100,00%  

Rata-rata (tahun) 5,40 8,80 0,082
ns

 

Luas Lahan 

(hektar) 

<0,1 0 0,00% 12 40,00%  

0,1-0,25 17 56,67% 12 40,00% 

>0,25 13 43,33% 6 20,00% 

Total 30 100,00%  100,00% 

Rata-rata (hektar) 0,26 0,13 0,002* 

Sumber: Analisis Data Primer, 2015 
Keterangan: *) berbeda nyata pada taraf signifikansi 95% 

ns
) tidak berbeda nyata pada taraf signifikansi 95% 
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4.2.1. Usia Petani 

Usia akan mempengaruhi keputusan petani. Usia akan menunjukkan 

kemampuan petani menerima hal-hal baru dan kemampuan dalam menjalankan 

usahatani. Menurut Kartasapoetra dalam Nurdin (2011), petani yang berusia 50 

tahun ke atas biasanya sulit menerima hal-hal baru. Petani muda biasanya lebih 

mudah menerima hal-hal baru dari luar dirinya. 

Berdasarkan Tabel 4.2 menunjukkan bahwa 36,67% petani jahe emprit mitra 

berusia di bawah 50 tahun dan 23,33%  petani jahe emprit non mitra berusia di 

bawah 50 tahun. Kemampuan  bekerja dan menerima hal-hal baru petani jahe 

emprit mitra lebih baik daripada petani jahe emprit non mitra. Berdasarkan Tabel 

4.2 juga menunjukkan rata-rata usia petani jahe emprit mitra lebih muda dari rata-

rata usia petani jahe emprit non mitra. 

Perbedaan usia petani jahe emprit mitra dan petani jahe emprit non mitra 

tidak begitu tampak. Berdasarkan Tabel 4.2, petani jahe emprit mitra dan petani 

jahe emprit non mitra tersebar di seluruh kelompok usia, yang membedakan hanya 

tidak ada responden petani jahe emprit non mitra yang masuk dalam kelompok 

usia 30-39 tahun dan hasil uji beda rata-rata menunjukkan usia petani jahe emprit 

mitra dan petani jahe emprit non mitra tidak berbeda nyata. 

4.2.2. Pendidikan Petani 

Pada umumnya petani yang memiliki pendidikan tinggi, memiliki wawasan 

yang luas sebagai dasar mengelola sumber daya yang ada dan mudah menerima 

hal-hal baru. Pendidikan petani jahe emprit mitra relatif tinggi dibandingkan 

pendidikan petani jahe emprit non mitra. Berdasarkan Tabel 4.2 menunjukkan 

rata-rata pendidikan petani jahe emprit  mitra lebih besar dari rata-rata pendidikan 

petani jahe emprit non mitra dan pada tingkat pendidikan SD menunjukkan 

terdapat 36,67% petani jahe emprit mitra dan 70% petani jahe emprit non mitra. 

Terdapat pendidikan petani jahe emprit mitra dan non mitra, berdasarkan tabel 

4.2, secara statistik pendidikan petani jahe emprit mitra dan non mitra berbeda 

nyata. 

Semakin tinggi pendidikan petani semakin tinggi keinginan untuk menjalin 

kemitraan. Berdasarkan Tabel 4.2, pada tingkat pendidikan SMA terjadi 

peningkatan persentase petani jahe emprit mitra dan penurunan persentase petani 
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jahe emprit non mitra. Pada tingkat pendidikan perguruan tinggi terjadi penurunan 

persentase dari kedua kelompok petani tersebut, namun persentase petani jahe 

emprit mitra lebih tinggi dari persentase petani jahe emprit non mitra. 

4.2.3. Pengalaman Usahatani 

Pengalaman usahatani akan mempengaruhi keputusan petani dalam 

menjalankan usahataninya. Semakin lama pengalaman usahatani yang dimiliki 

petani, semakin mandiri pula petani dalam menjalankan usahataninya. 

Pengalaman usahatani jahe emprit petani mitra dan non mitra masih rendah. 

Berdasarkan Tabel 4.2 menunjukkan 90% petani jahe emprit mitra memiliki 

pengalaman usahatani jahe  emprit kurang dari 10 tahun dan 73,33% petani jahe 

emprit non mitra memiliki pengalaman usahatani kurang dari 10 tahun. Pada 

Tabel 4.2 menunjukkan secara statistik pengalaman usahatani jahe emprit mitra 

petani dan non mitra tidak berbeda nyata, namun pengalaman usahatani petani 

jahe emprit non mitra lebih tinggi daripada petani jahe emprit mitra. Berdasarkan 

Tabel 4.2, rata-rata pengalaman usahatani jahe emprit petani mitra sebesar 5,40 

tahun dan rata-rata pengalaman usahatani jahe emprit petani non mitra sebesar 

8,80 tahun. 

4.2.4. Luas Lahan 

Luas lahan yang digarap petani menjadi salah satu dasar keputusan petani 

menjalin kemitraan. Pada umumnya, semakin luas lahan yang mereka garap, 

semakin mereka mau untuk menjalin kemitraan. Hal ini disebabkan oleh kepastian 

pasar akan hasil produksinya, karena pada umumnya semakin luas lahan yang 

digarap akan semakin besar pula hasil produksinya. 

Berdasarkan Tabel 4.2, masih ada sebagian petani jahe emprit mitra dan petani 

jahe emprit  non mitra yang tergolong petani gurem. Petani gurem adalah petani 

yang hanya menggarap lahan kurang dari 0,25 hektar.  

Pada kelompok petani jahe emprit mitra tidak ada petani yang menggarap 

lahan kurang dari 0,1 hektar karena ketentuan menjadi anggota mitra harus mau 

menggarap lahan untuk budidaya jahe emprit minimal seluas 0,1 hektar. 

Berdasarkan Tabel 4.2, seluruh petani jahe emprit mitra menggarap lahan lebih 

dari 0,1 hektar. Petani jahe emprit mitra mau menerima ketentuan tersebut karena 

terdapat jaminan pasar akan hasil produksinya. 
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Pada kelompok petani jahe emprit non mitra ada beberapa petani jahe emprit 

non mitra yang mengarap lahan kurang dari 0.1 hektar, hal ini karena mereka 

tidak memiliki jaminan pasar. Berdasarkan Tabel 4.2, 40% petani jahe emprit non 

mitra menggarap lahan kurang dari 0,1 hektar. 

Luas lahan yang digarap petani jahe emprit mitra lebih besar dari luas lahan 

yang digarap petani jahe emprit non mitra, berdasarkan Tabel 4.2, rata-rata luas 

lahan yang digarap petani jahe emprit mitra sebesar 0,26 hektar dan rata-rata luas 

lahan yang digarap petani jahe emprit non mitra sebesar 0,13 hektar. Luas lahan 

yang digarap petani jahe emprit mitra dan non mitra berdasarkan Tabel 4.2 

menunjukkan secara statisitik berbeda nyata. 

4.3. Motivasi Petani Menjalin dan Tidak Menjalin Kemitraan 

Motivasi merupakan dorongan atau alasan seseorang melakukan sesuatu. 

Petani dalam  menjalin kemitraan pasti disertai karena berbagai motivasi yang 

menjadi salah satu dasar keputusan mereka untuk menjalin kemitraan. Motivasi 

petani jahe emprit menjalin kemitraan tampak pada Gambar 4.2. 

 

Gambar 4.2. Motivasi Petani Jahe Emprit Menjalin Kemitraan 

Berdasarkan Gambar 4.2, seluruh petani menjalin kemitraan karena motivasi 

akan kemudahan dalam pengadaan modal uang, memperoleh bimbingan teknis 

dan jaminan pemasaran. Selain itu, 40% petani jahe emprit menjalin kemitraan 

karena dengan menjalin kemitraaan akan menambah ilmu pengetahuan mereka. 

Motivasi-motivasi tersebut merupakan bagian dari kebutuhan petani untuk dapat 

bertahan hidup, untuk dapat menjalin kerjasama dengan orang lain, serta untuk 

dapat mengembangkan dirinya. 
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Modal uang merupakan salah satu kendala yang sering dihadapi petani dalam 

menjalankan usahataninya, dengan demikian pengurus klaster menyediakan 

sarana bagi petani dalam bentuk koperasi serba usaha. Koperasi ini dibentuk 

sebagai media klaster untuk menyediakan modal uang yang akan dipinjamkan 

kepada petani jahe emprit mitra. Petani jahe emprit mitra berkewajiban 

mengembalikan modal tersebut setelah menyetorkan hasil produksinya. 

Purnaningsih, dkk (2006) mengungkapkan bahwa tersedianya fasilitas pinjaman 

sarana dan prasarana produksiakan mendorong petani untuk mau menjalin 

kemitraan, hal ini karena modal usahatani merupakan kendala bagi para petani, 

terutama petani kecil. 

Sebagian petani jahe emprit mitra masih memiliki pengalaman usahatani 

kurang dari 10 tahun, Tabel 4.2 menunjukkan 90% petani jahe emprit mitra 

memiliki pengalaman usahatani jahe emprit kurang dari 9 tahun. Latar belakang 

tersebutlah yang membuat petani jahe emprit mitra termotivasi oleh bimbingan 

teknis yang diperoleh jika menjalin kemitraan. 

Jaminan pemasaran merupakan salah satu motivasi petani jahe emprit mitra 

dalam menjalin kemitraan. Hal ini karena di luar kemitraan sering terjadi hasil 

produksi petani tidak laku dan petani sering mengalami permainan harga dari 

tengkulak atau pedagang lainnya. Hal ini juga diungkapkan oleh Marlianna (2008) 

dan Purnaningsih, dkk (2006) bahwa petani mau menjalin kemitraan karena 

adanya jaminan pemasaran akan hasil produksinya. 

Beberapa petani menganggap dengan menjalin kemitraan menambah ilmu 

pengetahuan dari petani lain dan atau pihak lain yang lebih luas pengetahuannya. 

Bagi mereka, kemitraan menjadikan wadah untuk saling berbagi pengalaman dan 

menyelesaikan persoalan yang sedang dihadapi. 

Motivasi petani menjalin kemitraan berasal dari inisiatif sendiri maupun dari 

ajakan petani lain. Gambar 4.3. menyajikan asal motivasi petani menjalin 

kemitraan dengan Sido Muncul. 
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Gambar 4.3. Asal Motivasi Petani Jahe Emprit  Menjalin Kemitraan  

Sebagian besar petani jahe emprit mitra termotivasi untuk menjalin kemitraan 

karena ajakan dari petani lain. Berdasarkan Gambar 4.3, 33% petani jahe emprit 

mitra termotivasi menjalin kemitraan dari inisiatif sendiri dan 67% dari ajakan 

petani lain. Seperti yang diungkapkan Dewi, dkk (2011) bahwa sebagian besar 

petani mitra menjalin kemitraan karena ajakan atau pengaruh dari petani lain. 

Sebagian petani yang termotivasi dari inisiatif sendiri adalah petani yang 

menjadi pengurus klaster dan yang mempunyai ide untuk menjalin kemitraan 

dengan industri jamu Sido Muncul.  Selain pengurus klaster, beberapa petani jahe 

emprit mitra juga termotivasi dari inisiatif sendiri. Inisiatif mereka berawal dari 

mendengar informasi akan ada kemitraan petani jahe emprit dengan PT.Industri 

Jamu dan Farmasi Sido Muncul, Tbk., Semarang.  

Petani termotivasi menjalin kemitraan dari ajakan petani mitra lain yang 

merupakan pengurus klaster. Petani diajak bermitra karena hasil komoditas jahe 

empritnya sesuai standar perusahaan, lahan yang digarap sesuai ketentuan 

perusahaan dan klaster serta usahataninya (komoditas selain jahe emprit) kurang 

maksimal. 

Di sisi lain, ada pihak yang tidak menjalin kemitraaan. Motivasi petani jahe 

emprit non mitra tidak menjalin kemitraan karena keinginan untuk menjadi petani 

mandiri, ketertarikan dengan pihak pembeli lainnya dan  ketidaksesuaian dengan 

standar yang ditetapkan perusahaan dan klaster. Motivasi petani jahe emprit non 

mitra tidak menjalin kemitraan tampak pada Gambar 4.4. 
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Gambar 4.4. Motivasi Petani Jahe Emprit Non Mitra Tidak Menjalin Kemitraan 

Gambar 4.4 menunjukkan 50% petani tidak menjalin kemitraan karena 

tertarik dengan pembeli lain. Ketertarikan petani dengan pembeli lain disebabkan 

oleh harga yang ditawarkan lebih tinggi dan kondisi ekonomi yang mendesak. 

Kondisi ekonomi yang mendesak mengharuskan mereka untuk segera 

memperoleh uang sehingga petani lebih memilih untuk tidak bermitra karena jika 

menjual kepada pembeli lain, uang hasil penjualan jahe emprit lagsung diterima 

oleh petani. Kondisi ekonomi yang mendesak juga mengakibatkan petani jahe 

emprit non mitra menjual jahe emprit usia muda (< 8 bulan) sehingga petani lebih 

memilih untuk tidak bermitra karena pembeli lain masih mau menerima meskipun 

harga jual yang ditawarkan rendah. Selain itu, di Kabupaten Karanganyar, 

beberapa tengkulak komoditas tanaman obat yang datang menghampiri petani, 

sehingga menarik perhatian petani untuk menjual hasil produksinya kepada 

tengkulak keliling.  

Gambar 4.4 menunjukkan 23% petani tidak menjalin kemitraan karena ingin 

menjadi petani mandiri. Motivasi petani ingin menjadi petani mandiri karena 

mereka merasa pengalaman usahataninya cukup untuk menjadi bekal dalam 

menjalankan usahataninya, serta mereka enggan terikat dengan pihak lain. 

Gambar 4.4 menunjukkan 27% petani  tidak menjalin kemitraan karena lahan 

dan hasil produksinya tidak sesuai standar dari klaster dan perusahaan. Petani non 

mitra ini tidak diajak pengurus klaster untuk menjadi anggota mitra, hal ini 

dilakukan  untuk mengurangi risiko ditolaknya barang saat dikirim ke Sido 

Muncul, dengan demikian tidak ada pihak yang merasa dirugikan. 
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4.4. Produktivitas, Pendapatan dan Keuntungan Usahatani Jahe Emprit 

Produktivitas jahe emprit merupakan salah satu unsur dalam anallisis 

pendapatan dan keuntungan usahatani jahe emprit. Menurut Diennazola, dkk 

(2012), pada umumnya produktivitas jahe emprit emprit sekitar 10-15 ton/ha/MT. 

Pada Tabel 4.3  menyajikan produktivitas usahatani jahe emprit yang dicapai 

responden petani jahe emprit mitra dan petani jahe emprit non mitra. 

Tabel 4.3. Distribusi Responden Petani Jahe Emprit Mitra dan Non Mitra di 

Kabupaten Karanganyar Berdasarkan Produktivitas Jahe Emprit 

Produktivitas Jahe 

Emprit (kg/ha/MT) 

Mitra Non Mitra 
Sig  

Orang (%) Orang (%) 

< 10.000 13 43,33% 23 76,67%  

10.000 – 15.000  17 56,67% 7 23,33%  

> 15.000 0 0,00% 0 0,00%  

Total 30 100,00% 30 100,00%  

Maksimum (kg/ha/MT) 15.000,00 10.000,00  

Minimum (kg/ha/MT) 7.000,00 5.000,00  

Rata-rata (kg/ha/MT) 9.466,67 7.300,00 0,000* 

Sumber: Analisis Data Primer, 2015 

Keterangan: *) berbeda nyata pada taraf signifikansi 95% 

Pada Tabel 4.3 menunjukkan rata-rata produktivitas yang dicapai petani jahe 

emprit mitra dan non mitra masih di bawah produktivitas pada umumnya. 

Produktivitas yang dicapai sebagian petani jahe emprit mitra masih di bawah 

produktivitas pada umumya, hal ini karena masih ada petani jahe emprit mitra 

yang belum mengikuti prosedur dengan baik. Meskipun demikian sebagian besar 

petani jahe emprit mitra mampu mencapai produktivitas 10.000 – 15.000 

kg/ha/MT, berdasarkan Tabel 4.3, 56,67% petani jahe emprit mitra mencapai 

produktivitas jahe emprit lebih dari 10.000 kg/ha/MT. Petani jahe emprit mitra 

dalam  melakukan perawatan lebih intensif dan terarah. Pemberian pupuk dan 

dolomit sudah diatur oleh perusahaan yaitu 1.000 kg/1.000m
2
 pupuk organik 

padat dan 1 liter/1.000m
2
 pupuk organik cair, serta pemberian dolomit sebanyak 

25 kg/1.000m
2
. 

Produktivitas jahe emprit sebagian  besar petani jahe emprit non mitra masih 

di bawah produktivitas pada umumnya, berdasarkan Tabel 4.3,76,67% petani jahe 

emprit non mitra mencapai produktivitas jahe emprit kurang dari 10.000 

kg/ha/MT. Hal ini karena sebagian besar petani jahe emprit non mitra memanen 

jahe emprit terlalu muda, masak fisiologis pada jahe emprit muda belum 
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maksimal sehingga massa jahe empritnya pun lebih rendah. Petani jahe emprit 

non mitra memanen jahe emprit muda karena adanya desakan ekonomi untuk 

pemenuhan kebutuhannya. 

Selain produktivitas, harga jual jahe emprit merupakan satu unsur dalam 

analisis pendapatan dan keuntungan usahatani jahe emprit. Harga  jual jahe emprit 

juga dapat menjadi salah satu faktor keputusan petani menjalin kemitraan. Pada 

umumnya petani akan tertarik pada penawaran harga yang lebih tinggi. Seperti 

bunyi hukum penawaran, semakin tinggi harga yang ditawarkan, semakin tinggi 

pula barang yang akan ditawarkan. Harga jual jahe emprit yang diterima 

responden petani jahe emprit mitra dan petani jahe emprit non mitra disajikan 

pada Tabel 4.4. 

Tabel 4.4. Distribusi Responden Petani Jahe Emprit Mitra dan Non Mitra di 

Kabupaten Karanganyar Berdasarkan Harga Jual Jahe Emprit 

Harga Jual Jahe 

Emprit (Rp/kg) 

Mitra Non Mitra 
Sig  

Orang (%) Orang (%) 

6.000 0 0,00% 10 33,33%  

7.000 0 0,00% 9 30,00%  

7.500 30 100.00% 0 0,00%  

8.000 0 0,00% 11 36,67%  

Total 30 100.00% 30 100,00%  

Rata-rata (Rp/kg) 7.500,00 7.033,33 0,005* 

Sumber: Analisis Data Primer, 2015 

Keterangan: *) berbeda nyata pada taraf signifikansi 95% 

Berdasarkan Tabel 4.4 menunjukkan harga yang diperoleh petani jahe emprit 

mitra dari perusahaan sebesar Rp 7.500,00/kg. Harga yang diperoleh petani jahe 

emprit non mitra masih rendah,  sebagian besar petani jahe emprit non mitra 

memperoleh harga di bawah  harga yang diperoleh petani jahe emprit mitra. 

Berdasarkan Tabel 4.4 menunjukkan 63,33% petani jahe emprit non mitra 

memperoleh harga kurang dari Rp 7.500,00/kg.  Pada Tabel 4.4 juga 

menunjukkan rata-rata harga jual jual jahe emprit yang diperoleh petani jahe 

emprit non mitra di bawah rata-rata harga jual jahe emprit yang diperoleh petani 

jahe emprit mitra dan harga jual jahe emprit yang diperoleh kedua kelompok 

tersebut berbeda nyata. 

Sebagian petani jahe emprit non mitra memperoleh harga jual jahe emprit 

lebih dari Rp 7.500,00/kg, berdasarkan Tabel 4.4, 36,67% petani jahe emprit non 

mitra memperoleh harga jual jahe emprit sebesar Rp 8.000,00/kg. Petani jahe 
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emprit non mitra mampu memperoleh harga jual Rp 8.000,00/kg karena petani 

jahe emprit non mitra menjual jahe emprit segar dengan mutu yang baik. 

Analisis usahatani jahe emprit dan analisis uji beda rata-rata usahatani jahe 

emprit petani mitra dan petani non mitra selama satu periode musim tanam 

disajikan pada Tabel 4.5.  

Tabel 4.5. Analisis Usahatani Jahe Emprit dan Analisis Uji Beda Rata-rata 

Usahatani Jahe Emprit Petani  Mitra dan Petani Non Mitra di 

Kabupaten Karanganyar 

Analisis Usahatani 
Mitra Non Mitra Sig uji 

t Rp/hektar/MT (%) Rp/hektar/MT (%) 

Penerimaan 71.000.000,00   52.800.000,00   0,000* 

a) Biaya Eksplisit 

       1) Benih 0,00 0,00% 953.333,33 4,14% 0,016* 

  2) Pupuk Phonska 80.000,00 0,26% 364.166,67 1,58% 0.039* 

  3) Pupuk Urea 41.666,67 0,13% 0,00 0,00% 0,326ns 

  4) Pupuk Organik Padat 4.675.000,00 15,00% 4.389.655,17 19,05% 0,585ns 

  5) Pupuk Organik Cair 590.333,33 1,89% 93.333,33 0,41% 0,000* 

  6) Pupuk Kandang 819.333,33 2,63% 1.608.333,33 6,98% 0,062ns 

  7) Dolomit 57.000,00 0,18% 10.000,00 0,04% 0,000* 

  8) TKLK 19.211.666,67 61,64% 5.003.333,33 21,72% 0,000* 

Total Biaya Eksplisit 25.475.000,00 81,74% 12.275.833,33 53,28% 0,000* 

b) Biaya Implisit 

       1) Pajak 138.500,00 0,44% 114.833,33 0,50% 0,356ns 

  2) TKDK 5.551.666,67 17,81% 10.649.583,33 46,22% 0,000* 

Total Biaya Implisit 5.690.166,67 18,26% 10.764.416,66 46,72% 0,000* 

Total Biaya 31.165.166,67 100,00% 23.040.249,99 100,00% 0,000* 

Pendapatan 45.525.000,00   40.524.166,67   0,283ns 

Keuntungan 39.834.833,33   29.759.750,00   0,024* 

Sumber: Analisis Data Primer, 2015 

Keterangan: *) berbeda nyata pada taraf signifikansi 95% 
ns

) tidak berbeda nyata pada taraf signifikansi 95% 

Berdasarkan hasil analisis usahatani jahe emprit dan analisis uji beda rata-rata 

pada Tabel 4.5 menunjukkan pendapatan rata-rata usahatani jahe emprit petani 

mitra tidak berbeda nyara dengan pendapatan rata-rata usahatani jahe emprit 

petani non mitra dan keuntungan rata-rata usahatani jahe emprit petani mitra 

berbeda nyata dengan keuntungan rata-rata usahatani jahe emprit petani non mitra. 

Besarnya pendapatan dan keuntungan rata-rata usahatani jahe emprit petani mitra 

lebih besar dari pendapatan dan keuntungan rata-rata usahatani jahe emprit petani 

non mitra. 

Berdasarkan Tabel 4.5, pendapatan dan keuntungan rata-rata usahatani jahe 

emprit petani mitra dan petani non mitra lebih besar dari pendapatan dan 
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keuntungan rata-rata usahatani jahe pada hasil perhitungan penelitian terdahulu. 

Hal ini disebabkan oleh perbedaan elemen perhitungan dan harga pada tiap 

elemen.   

Pendapatan rata-rata usahatani jahe emprit petani mitra dan petani non mitra 

secara statistik tidak berbeda nyata disebabkan oleh perbedaan yang nyata pada 

biaya eksplisit rata-rata usahatani jahe emprit. Perbedaan yang nyata pada biaya 

eksplisit rata-rata usahatani jahe emprit petani mitra dan non mitra disebabkan 

oleh perbedaan yang nyata pada biaya tenaga kerja luar keluarga rata-rata 

usahatani jahe emprit petani mitra dan non mitra. 

Hasil analisis pada Tabel 4.5 menunjukkan terdapat perbedaan yang nyata 

antara biaya tenaga kerja luar keluarga rata-rata usahatani jahe emprit petani mitra 

dengan biaya tenaga kerja luar keluarga rata-rata usahatani jahe emprit petani non 

mitra. Dalam pelaksanaan usahatani jahe emprit, petani mitra lebih dominan 

menggunakan tenaga kerja luar keluarga sehingga biaya terbesar usahatani jahe 

emprit petani mitra adalah biaya tenaga kerja luar keluarga. Tabel 4.5 

menunjukkan biaya tenaga kerja luar keluarga rata-rata usahatani jahe emprit 

petani mitra sebesar 61,64% dari total biaya usahatani jahe emprit. Berbeda 

dengan petani jahe emprit non mitra, dalam pelaksanaan usahatani jahe emprit, 

sebagian besar petani jahe emprit non mitra menggunakan tenaga kerja sendiri dan 

atau dikelola anggota keluarganya sendiri. Berdasarkan Tabel 4.5, biaya tenaga 

kerja luar keluarga rata-rata usahatani jahe emprit petani non mitra hanya sebesar 

21,72% dari total biaya usahatani jahe emprit.  

Perbedaan biaya tenaga kerja luar keluarga rata-rata usahatani jahe emprit 

petani mitra dan petani non mitra akan mempengaruhi perbedaan biaya eksplisit 

rata-rata usahatani jahe emprit petani mitra dan petani non mitra. Hasil analisis 

pada Tabel 4.5 menunjukkan biaya eksplisit rata-rata usahatani jahe emprit petani 

mitra berbeda nyata dengan biaya eksplisit rata-rata usahatani jahe emprit petani 

non mitra. Selain itu, biaya eksplisit rata-rata usahatani jahe emprit petani mitra 

jauh lebih besar dari biaya eksplisit rata-rata usahatani jahe emprit non mitra, 

berdasarkan Tabel 4.5, biaya eksplisit rata-rata usahatani jahe emprit pada petani 

mitra sebesar 81,74% dari total biaya usahatani jahe emprit dan pada petani non 

mitra sebesar 53,28% dari total biaya usahatani jahe emprit. 
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Pendapatan rata-rata usahatani jahe emprit petani mitra dan pendapatan rata-

rata usahatani jahe emprit petani non mitra tidak berbeda nyata, namun pada Tabel 

4.5 menunjukkan  pendapatan  rata-rata usahatani jahe emprit petani mitra lebih 

besar dari pendapatan rata-rata usahatani jahe emprit  petani non mitra. Hal ini 

karena penerimaaan usahatani jahe emprit  petani mitra dan non mitra berbeda, 

berdasarkan  Tabel 4.5, penerimaan rata-rata usaharani jahe emprit petani mitra 

lebih besar dari penerimaan rata-rata usahatani jahe emprit petani non mitra dan 

secara statistik berbeda nyata. Penerimaan rata-rata usahatani jahe emprit petani 

mitra lebih besar karena harga jual yang diperoleh petani jahe emprit mitra lebih 

besar dari harga jual yang diperoleh petani jahe emprit non mitra. Berdasarkan 

Tabel 4.4, 63,33% petani jahe emprit non mitra masih memperoleh harga jual jahe 

emprit di bawah harga jual jahe emprit yang diperoleh petani jahe emprit mitra. 

Dewi, dkk (2011), Marlianna (2008) dan Tutik, dkk (2013) juga mengungkapkan 

bahwa  pendapatan rata-rata usahatani petani mitra lebih besar dari pendapatan 

rata-rata  usahatani petani non mitra karena harga jual yang diperoleh petani mitra 

lebih tinggi dari harga jual yang diperoleh petani non mitra. Selain itu, 

produktivitas jahe emprit juga akan mempengaruhi besarnya penerimaan. 

Produktivitas jahe emprit petani mitra lebih besar dari produktivitas jahe emprit 

petani non mitra, berdasarkan Tabel 4.3, rata-rata produktivitas jahe emprit petani 

mitra sebesar 9.466,67 kg/ha/MT dan rata-rata produktivitas jahe emprit petani 

non mitra sebesar 7.300,00 kg/ha/MT. 

Faktor penyebab keuntungan  rata-rata usahatani jahe emprit petani mitra dan 

petani non mitra berbeda nyata yaitu sebagai berikut: 

1. Perbedaan yang nyata pada penerimaan rata-rata usahatani jahe emprit 

2. Perbedaan yang nyata pada total biaya rata-rata  usahatani jahe emprit 

Penerimaan rata-rata usahatani jahe emprit petani mitra dan petani non mitra 

berbeda nyata, berdasarkan Tabel 4.5, secara statistik penerimaan rata-rata 

usahatani jahe emprit petani mitra dengan penerimaan rata-rata usahatani jahe 

emprit petani non mitra berbeda nyata. Hal ini karena harga jual dan produktivitas 

jahe emprit dari kedua kelompok tersebut secara statistik pun berbeda nyata. 

Selain penerimaan usahatani, besarnya total biaya usahatani juga akan 

mempengaruhi besarnya keuntungan usahatani. Berdasarkan Tabel 4.5 
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menunjukkan secara statistik total biaya rata-rata usahatani jahe emprit petani 

mitra dengan total biaya rata-rata usahatani jahe emprit petani non mitra berbeda 

nyata. Dalam perhitungan keuntungan usahatani jahe emprit, total biaya usahatani 

mencangkup seluruh biaya baik biaya yang benar-benar dikeluarkan (eksplisit) 

maupun biaya yang hanya diperhitungkan saja (implisit). Berdasarkan Tabel 4.5 

menunjukkan secara statistik total biaya rata-rata usahatani jahe emprit petani 

mitra dengan total biaya rata-rata usahatani petani non mitra berbeda nyata. 

Besarnya biaya implisit akan mempengaruhi besarnya total biaya usahatani 

yang diperoleh petani. Petani jahe emprit mitra sedikit menggunakan tenaga kerja 

dalam keluarga, sedangkan petani jahe emprit non mitra lebih dominan 

menggunakan tenga kerja dalam keluarga, sehingga biaya implisit rata-rata 

usahatani jahe emprit petani mitra lebih rendah dari biaya implisit rata-rata 

usahatani jahe emprit petani non mitra. Berdasarkan Tabel 4.5, biaya implisit rata-

rata usahatani jahe emprit petani non mitra sebesar 46,72% dari total biaya 

usahatani jahe emprit petani non mitra dan biaya implisit usahatani jahe emprit 

petani mitra sebesar 18,26%  dari total biaya usahatani jahe emprit petani mitra 

dan keduanya berbeda nyata. 

Hasil analisis pada Tabel 4.5 menunjukkan keuntungan rata-rata usahatani 

jahe emprit petani mitra lebih besar dari keuntungan rata-rata usahatani jahe 

emprit petani non mitra, padahal total biaya rata-rata usahatani jahe emprit petani 

mitra lebih besar dari total biaya rata-rata usahatani petani non mitra. Hal ini 

karena penerimaan rata-rata usahatani jahe emprit petani mitra jauh lebih besar 

dari penerimaan rata-rata usahatani jahe emprit petani non mitra. Berdasarkan 

Tabel 4.5, penerimaan rata-rata usahatani jahe emprit petani mitra sebesar 

Rp71.000.000,00/ha/MT dan penerimaan rata-rata usahatani jahe emprit petani 

non mitra sebesar Rp 52.800.000,00/ha/MT. Menurut Marlianna (2008), 

keuntungan rata-rata petani mitra lebih besar dari keuntungan rata-rata petani non 

mitra karena penerimaan rata-rata petani mitra lebih besar dari penerimaan rata-

rata petani non mitra. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa 

penerimaan rata-rata usahatani jahe emprit petani mitra lebih besar dari petani non 

mitra karena harga jual dan produktivitas jahe emprit petani mitra lebih besar dari 

harga jual dan produktivitas jahe emprit petani non mitra. 
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4.5.Analisis Regresi Logit Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keputusan 

Petani Menjalin Kemitraan 

4.5.1. Uji Signifikansi Model 

1. Uji G 

Hasil analisis menunjukkan nilai χ
2 

hitung (30,217) > χ
2

tabel  (11,070) pada df = 5 

dengan taraf signifikansi 0,05, dengan demikian seluruh variabel bebas dapat 

dimasukkan ke dalam model persamaan regresi logit. 

2. Uji Likelihood 

Hasil analisis menunjukkan nilai likelihood pada block number = 0 lebih besar 

dari nilai likelihood pada block number = 1 (83,178 > 52,961), maka model 

tersebut baik. 

3. Uji Hosmer and Lemeshow  

Hasil pengujian  Hosmer and Lemeshow menunjukkan nilai signifikansi 

sebesar 0,484 lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima, sehingga dapat simpulkan 

model regresi logistik yang digunakan mampu menjelaskan data.   

4. Uji Goodness of Fit (R
2
) 

Hasil analisis menunjukkan nilai R
2
 sebesar 0,528 berarti variabel bebas dapat 

menjelaskan variabel tak bebas sebesar 52,8% dan sisanya dijelaskan oleh 

variabel lain di luar model. 

5. Uji Classification Plot 

Hasil analisis menunjukkan nilai Classification polt sebesar 85% berarti 

model layak digunakan dan mampu menebak dengan benar 85% kondisi yang 

terjadi. 

4.5.2. Uji Signifikansi Variabel 

Hasil analisis regresi logit faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan petani 

menjalin kemitraan dengan PT. Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul, Tbk. 

disajikan pada Tabel 4.6. 
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Tabel 4.6. Analisis Regresi Logit Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keputusan 

Petani Menjalin Kemitraan dengan PT. Industri Jamu dan Farmasi Sido 

Muncul, Tbk., Semarang 

Variabel B Wald Sig. Exp (B) 

usia (X1) -0,030 0,723
ns 

0,395
ns 

0,970 

tingkat_pendidikan( X2) 0,104 0,928
ns 

0,335
ns 

1,109 
pengalaman_usahatani (X3) -0,174 5,595* 0,018* 0,840 

luas_lahan (X4) 7,155 4,370* 0,037* 1,281 

harga_jual_jahe emprit (X5) 0,002 6,620* 0,010* 1,002 
Konstanta -14,301 5,689 0,017 0,000 

Sumber: Analisis Data Primer, 2015 

Keterangan: Uji Wald dan uji tingkat signifikansi dengan taraf signifikansi 0.05.  

*) variabel berpengaruh nyata terhadap keputusan menjalin kemitraan 
ns

) variabel tidak berpengaruh nyata terhadap keputusan menjalin  

Dari hasil analisis dapat diketahui persamaan regresi logit sebagai berikut: 

Y =  =  

Dari hasil analisis menunjukkan variabel yang signifikan mempengaruhi 

keputusan petani menjalin kemitraan adalah pengalaman usahatani jahe emprit, 

luas lahan dan harga jual jahe emprit. 

4.5.3. Interprestasi Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keputusan Petani 

Menjalin Kemitraan 

1. Pengaruh Usia terhadap Keputusan Petani Menjalin Kemitraan 

Pada Tabel 4.6 hasil analisis menunjukkan usia tidak signifikan 

mempengaruhi keputusan petani menjalin kemitraan. Nilai statistik Wald usia 

sebesar 0,723 (<3,84l) dan nilai signifikansinya sebesar 0,395 (> 0,05). 

Berdasarkan Tabel 4.6, nilai odds rasio usia sebesar  e
-0,030

 = 0,970.  

Usia tidak menjadi acuan petani untuk menjalin kemitraan atau tidak menjalin 

kemitraan. Berdasarkan Tabel 4.2, petani jahe emprit mitra dan non mitra tersebar 

di setiap kelompok usia, yang membedakan hanya tidak ada responden petani jahe 

emprit non mitra yang masuk dalam kelompok usia 30-39 tahun, sehingga usia 

tidak signifikan mempengaruhi keputusan petani menjalin kemitraan. Menurut 

Marlianna (2008), usia petani tidak signifikan mempengaruhi keputusan petani 

menjalin kemitraan karena sebaran usia pada petani mitra dan non mitra tidak jauh 

berbeda. Berbeda dengan pernyataan dari Tutik, dkk (2013) bahwa usia signifikan 

negatif mempengaruhi keputusan petani menjalin kemitraan karena usia akan 

mempengaruhi kemampuan dan semangat petani untuk menerima hal-hal baru. 
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Menurutnya, semakin muda usia petani maka rasa ingin tahunya akan semakin 

tinggi. 

2. Pengaruh Pendidikan terhadap Keputusan Petani Menjalin Kemitraan 

Pada Tabel 4.6 hasil analisis menunjukkan pendidikan formal petani tidak 

signifikan mempengaruhi keputusan petani menjalin kemitraan. Nilai statistik 

Wald sebesar 0,928 (<3,84l) dan nilai signifikansinya sebesar 0,335 (>0,05). 

Berdasarkan Tabel 4.6, nilai odds rasio pendidikan sebesar e
0.104 

= 1,109.  

Pendidikan petani tidak menjadi acuan petani dalam pengambilan keputusan 

menjalin kemitraan. Berdasarkan Tabel 4.2, meskipun rata-rata pendidikan petani 

berbeda nyata, namun sebaran responden petani jahe emprit mitra dan non mitra 

tersebar di seluruh tingkat pendidikan formal. Selain itu, tidak ada tingkat 

pendidikan yang menonjol pada petani jahe emprit mitra, meskipun petani jahe 

emprit non mitra cukup menonjol pada tingkat pendidikan SD. Menurut Dewi, 

dkk (2011) pendidikan formal tidak signifikan mempengaruhi keputusan petani 

menjalin kemitraan, namun menurut Tutik, dkk (2013) pendidikan formal petani 

signifikan positif mempengaruhi keputusan menjalin kemitraan, semakin tinggi 

pendidikan petani semakin mudah untuk menerima dan menerapkan hal-hal baru 

dalam usahataninya. 

3. Pengaruh Pengalaman Usahatani Jahe Emprit terhadap Keputusan 

Petani Menjalin Kemitraan 

Pada Tabel 4.6 hasil analisis menunjukkan pengalaman usahatani jahe emprit 

signifikan mempengaruhi keputusan petani menjalin kemitraan. Nilai statistik 

Wald sebesar 5,595 (>3,84l) dan nilai signifikansinya sebesar 0,018 (<0,05). 

Berdasarkan Tabel 4.6, nilai odds rasio pengalaman usahatani sebesar e
-0,174

 = 

0,840. Hal ini berarti jika variabel bebas lain dianggap konstan, maka odds 

keputusan petani menjalin kemitraan akan menurun 0,840 untuk setiap unit 

kenaikan pengalaman usahatani. Semakin tinggi pengalaman usahatani semakin 

tinggi probabilitas keputusan petani untuk tidak menjalin kemitraan. 

Petani yang pengalaman usahataninya tinggi cenderung tidak menjalin 

kemitraan karena mereka merasa dirinya sudah berpengalaman lebih dan ilmunya 

cukup untuk mengembangkan usahataninya secara mandiri. Pada Tabel 4.2 

menunjukkan sebagian besar petani jahe emprit mitra memiliki pengalaman 
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kurang dari 9 tahun dan hanya 10% petani jahe emprit mitra yang memiliki 

pengalaman lebih dari 9 tahun.  Berbeda dengan petani jahe emprit non mitra, 

meskipun sebagian besar pengalaman petani juga masih rendah, namun ada 

26,67% petani jahe emprit non mitra yang pengalamannya lebih dari 9  tahun. 

Seperti halnya yang diungkapkan Marlianna (2008) bahwa pengalaman usahatani 

signifikan negatif mempengaruhi keputusan petani menjalin kemitraan karena 

petani yang memiliki pengalaman usahatani cukup lama akan memiliki pandangan 

bahwa mereka dapat secara mandiri menjalankan usahataninya tanpa harus 

bermitra.  

4. Pengaruh Luas Lahan terhadap Keputusan Petani Menjalin Kemitraan 

Pada Tabel 4.6 hasil analisis menunjukkan luas lahan sigifikan mempengaruhi 

keputusan petani menjalin kemitraan. Nilai statistik Wald sebesar 4,370 (>3,84l) 

dan nilai signifikansinya sebesar 0,0370 (<0,05). Berdasarkan Tabel 4.6, nilai 

odds rasio luas lahan sebesar e
7,155

 = 1.281. hal ini berarti jika variabel bebas lain 

dianggap konstan, maka odds keputusan petani menjalin kemitraan akan 

meningkat 1,281 untuk setiap unit kenaikan luas lahan. Semakin luas lahan yang 

digarap semakin tinggi probabilitas keputusan petani menjalin kemitraan. 

Berdasarkan Tabel 4.2, petani jahe emprit mitra menggarap lahan dengan luas 

minimal 0,1 hektar sedangkan petani jahe emprit non mitra masih ada yang 

menggarap lahan kurang dari 0,1 hektar. Selain itu, hanya 20% petani jahe emprit 

non mitra yang menggarap lahan lebih dari 0,25 hektar, sedangkan petani jahe 

emprit mitra yang menggarap lahan lebih dari 0,25 hektar sebesar 43,33% petani. 

Petani jahe emprit mitra mau menggarap lahan lebih dari 0,1 hektar karena 

terdapat jaminan pasar. Menurut Tutik, dkk (2013), petani yang semakin luas 

menggarap lahannya adalah petani yang hasil produksinya mendapat jaminan 

pasar, sedangkan petani yang hanya menggarap lahan sedikit adalah mereka yang 

tidak memiliki jaminan pasar. 

5. Pengaruh Harga Jual terhadap Keputusan Petani Menjalin Kemitraan 

Pada Tabel 4.6 hasil analisis menunjukkan luas lahan signifikan 

mempengaruhi keputusan petani menjalin kemitraan. Nilai statistik Wald sebesar 

6,620 (>3,84l) dan nilai signifikansinya sebesar 0,010 (<0,05). Berdasarkan Tabel 

4.6, nilai odds rasio harga jual jahe emprit sebesar e
0,002

 = 1,002. Hal ini berarti 
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jika variabel bebas lain dianggap konstan, maka odds keputusan petani menjalin 

kemitraan akan meningkat 1,002 untuk setiap unit kenaikan harga jual jahe 

emprit. Semakin tinggi harga jual jahe emprit semakin tinggi probabilitas 

keputusan petani menjalin kemitraan. 

Berdasarkan Tabel 4.4, sebagian besar (63,33%) petani jahe emprit non mitra 

masih memperoleh harga di bawah harga yang diperoleh petani jahe emprit mitra 

(Rp 7.500,00/kg). Marlianna (2008) mengungkapkan bahwa harga yang lebih 

tinggi dari harga di pasaran akan mendorong petani untuk mau menjalin 

kemitraan. 

Bagi petani jahe emprit mitra lebih memilih bermitra karena kondisi harga 

relatif tetap selama masa kontrak berlangsung meskipun suatu saat harga di 

pasaran menurun.Hal ini juga diungkapkan Dewi, dkk (2011) bahwa dengan 

menjalin kemitraan, petani akan memperoleh kepastian harga sehingga akan 

mengurangi risiko tejadinya kerugian. 

 

 


